
 42/17  מכרז פומבי מס'

 הטמעתם וטיוב נתונים , סריקת מסמכי תיקיי רישוי ובניה

 

 הזמנה להציע הצעות 

לסריקת מסמכי תיקי רישוי ובניה, מזמינה בזאת הצעות "( המועצה)להלן: "  שוהםמקומית המועצה ה

 .במערכותכמפורט במסמכי המכרז  וביצוע טיוב נתונים  -הטמעתם במערכות בר טכנולוגיות  

 

 )כל תיק יכול להכיל בקשה אחת או מספר בקשות( תיקיי בניה 3500כ סריקת מסמכי מכרז זה מתייחס ל

 טכנולוגיות לרבות טיוב נתונים, והכל על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.-ברוהטמעתם במערכות 

 היתרי בניה. 5200 -בארכיון הוועדה כ

 

 למסמכי המכרז 6סעיף תנאי השתתפות במכרז )תנאי סף( 

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים במצטבר, במועד הגשת ההצעה, על דרישות הסף  .6

 המפורטות להלן:

למכרז, והעוסק בתחום שירותי  שנים לפחות טרם הגשת הצעתו 3דין המציע הינו תאגיד הרשום כ .6.1

, וברשותו עסק פעיל המספק סריקת תיקיי תיכנון ובניה לוועדות לתכנון ובניה במדינת ישראל

 שירותים בתחום זה.

 על המציע לצרף תעודת רישום תאגיד.

 המצ"ב 1בנספח א' לפרק על המציע למלא את הפרטים המפורטים 

פרויקטים של סריקת תיקי בניה לוועדות מקומיות או מרחביות  5המציע ביצע בהצלחה לפחות  .6.2

(, ומתוכם לפחות   2014 2015 2016האחרונות )השנים  3לתכנון ובניה במדינת ישראל במהלך 

תיקי רישוי בניה בכל אחד משני הפרויקטים,  5000שני פרויקטים הכוללים סריקה של לפחות 

כאשר פרויקט אחד לפחות משני הפרויקטים כלל שיוך התיקים למערכת רישוי ובניה מבית 

 הלקוח.    היוצר של בר טכנולוגיות  והסתיים בהצלחה ולשביעות רצון של 

למסמכי  1על המציע למלא את הפרטים בדבר גופים אלו בטבלה המצורפת כנספח ב' לפרק 

מכתבי המלצה משלוש וועדות לתכנון ובניה מקומיות  3המכרז. על המציע לצרף להצעתו לפחות 

, וחוות דעת של או מרחביות הכוללים פרוט  השירותים  אותן סיפק המציע עבור אותה ועדה

   הוועדה.מהנדס ו

מהשנתיים  בכל אחת)לפני מע"מ(  ₪מיליון  2.0מחזור העסקים השנתי של המציע הינו מעל  .6.3

 (. 2016-2015האחרונות )

 על המציע לצרף אישור רו"ח בנוסח המצורף למסמכי המכרז המעיד על כך.

בנוסח דוגמת הנוסח המצורף  ₪ 15,000המציע צירף למסמכי המכרז ערבות בנקאית על סך  .6.4

 . הערבות תוצא לבקשת המציע ולטובת המועצה.   1כנספח ג' לפרק 

 המציע שילם עבור מסמכי המכרז.  .6.5

 על המציע לצרף את הקבלה מטעם המועצה בגין התשלום האמור

 

 



 הזוכה ההצעה לבחירת מידה אמות

 

 משקל פירוט ד"מס

 באחוזים

בהתאם  הנדרשים השירותים לכלל  המוצעת  העלות 1

 למפורט במסמכי מכרז זה

40 

חוות דעת הצוות המקצועי של המועצה באשר  2

 בהתאם למפורט בנספח זה  לפתרון המוצע והדגמתו

40 

שביעות רצון מהפתרונות והשרות של המציע כפי  3

שבאה לידי ביטוי בכושרו של המציע לביצוע עבודות 

ועדות לתכנון ואספקת שירותים על ידי המציע עבור  

 ובניה והכל בהתאם למפורט בנספח זה

20 
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א' עד ה'  בין השעות  בימים , המקומית שוהם את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי המועצה •

, בהמחאה לפקודת  (שלא יוחזר בכל מקרה)ש"ח(,  ף)אל₪   1,000תשלום של  , תמורת8:00-15:30

 .או במזומן המועצה

 

  -לכתובת דוא"ל Wordבקובץ  12:00עד שעה  9/8/2017שאלות הבהרה יש להעביר בכתב עד תאריך  •

yossip@shoham.muni.il   03-9723030ולוודא קבלת המסמכים בטלפון מספר 

 

אין לשלוח . 16:00עד השעה   ,22/8/2017יום כמפורט במסמכי המכרז, יש להגיש עד את ההצעה  •

 .הצעות בדואר

 

 

 

 

 

 

סמך זה מכיל מידע מרוכז ומתומצת והינו מובא לידיעה בלבד. באם קיים שוני בין המצוין מ

 .במסמך זה לבין מסמכי המכרז, המצוין במסמכי המכרז הוא שקובע

 

 


